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INTERAVANTI OYJ  

 
KIINTEISTÖSIJOITUSLIIKETOIMINTA 
Interavanti Oyj:n omistuksessa on 29.8.2013 sijoituskiinteistöjä yhteensä 88 121 m2.  
 
Interavanti Oyj (90 %) ja Suomen Megamyyntiareenat Oy (10 %) ovat ostaneet Orimattilassa 
sijaitsevan 22 081 m2:n teollisuuskiinteistön 29.8.2013 tehdyllä kaupalla Virke Oy:n konkurssi- 
pesältä. Suomen Megamyyntiareenat Oy toimii ko. teollisuuskiinteistön pääkäyttäjänä. 
 
SUOMI 
Interavanti omistaa Suomessa sijoituskiinteistöjä yht. 45 492 m2 joka on n. 52 % koko 
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on ollut 23 411 m2:n osalta n. 80 %.  
 
Orimattilan teollisuuskiinteistön, 22 081 m2, vuokrausastetta ei tässä tilanteessa ole huomioitu.  
Osa tiloista saneerataan syksyn 2013 aikana. 
 
VIRO 
Virossa tytäryhtiö Varasto Estonia Oü:n omistuksessa on logistiikkatiloja yht. 24 073 m2 (24 073),  
joka on n. 27 % koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 97 %. Rakennusoikeutta on jäljellä  
n. 7 000 m2. 
 
PUOLA 
Puolassa tytäryhtiö Varasto Poland Sp. z o.o.:n omistuksessa on logistiikkatiloja yht. 6 486 m2 (6 486), 
joka on n. 7 % (10) koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100). Tontille on 
rakennettavissa n. 35 000 m2 uutta logistiikka- ja tuotantotilaa. 
 
Vuokrasopimusneuvottelut uudesta sopimuksesta ovat käynnissä ja saadaan päätökseen lähiaikoina.  
 
UNKARI 
Unkarissa tytäryhtiö Warasto Hungary Kft:n omistuksessa on logistiikkatiloja yht. 12 070 m2,  
joka on 14 % koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100).  
 
Vuokrasopimuksia jatkettiin keväällä vuoden 2016 loppuun asti. 
 
Sekä Virossa, Puolassa että Unkarissa on taloudellinen toiminta lievästi kehittynyt positiiviseen 
suuntaan ja kehitys näyttää jatkuvan suotuisasti kuluneen vuoden aikana. 
  
YRJÖ WIGREN OY 
Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminnan kehitys ei ole täysin vastannut odotuksia. Liiketoimintaa parantavien, 
toteutettujen muutosten vaikutus on ollut hidasta, mutta kehityksen suunta on positiivinen. 
 
Keijo Vataja aloitti keväällä yhtiön toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt elintarviketeollisuuden 
johtotehtävissä 30 vuoden ajan mm. Saarioisilla ja Leivon Leipomolla. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
Varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kyseiseltä tilikaudelta. 
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Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2012 osinkoja jaettiin 0,12 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 1 143 826,32 euroa ja 1 511 854,17 euroa kirjattiin edellisten tilikausien 
voittovarojen tilille. Varojen maksun alkamispäivä oli 23.4.2013. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi edelleen 
Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin ja Veikko M Vuorisen.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana on 
KHT Timo Juhani Helle. 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan omia 
osakkeita enintään 953 188 kpl.  
 
OMIEN OSAKKEIDEN OSTO 
Interavanti Oyj teki vapaaehtoisen ostotarjouksen omista osakkeistaan. Ostotarjous alkoi 24.4.2013 ja 
päättyi 24.5.2013. 
 
Ostotarjouksen tuloksena yhtiö hankki omia osakkeita yhteensä 8 125 kpl 3,20 euron kappalehintaan. 
Yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 179 445 kpl hankintahinnaltaan 3,20 euroa/ kpl, yhteensä 
574 224,00 euroa.  
 
OSAKKEENOMISTAJAT 
Suurimmat osakkaat ovat Lasse Jokinen, joka yhdessä määräysvaltayhtiönsä kanssa omistaa 49,5 % 
osakkeista ja äänistä sekä Veikko M Vuorinen, joka omistaa 44,3 % osakkeista ja äänistä. Osakkaiden 
lukumäärä oli yhteensä 188/ 5.8.2013. 
  
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
Kiinteistöliiketoiminnan vuokrausaste on hyvä ja on syytä olettaa, että näin on jatkossakin. Sen 
sijaan toimialan käyttökulut ovat kasvaneet inflaatiota nopeammin, mikä vaikuttaa negatiivisesti 
kiinteistöjen tuottotasoon.  
 
Yhtiö jatkaa Puolassa omistamansa maa-alueen II -vaiheen rakentamisen suunnittelua. 
 
Lihanjalostusliiketoiminnan osalta kehitys on positiivinen. Tulevaisuuden kannalta keskeisinä asioina 
ovat tuotannon tehostaminen sekä uutuus tuotteissa ja myyntitoiminnoissa onnistuminen. Erityisen 
tärkeä on keskusliikkeiden valikoimien laajentaminen. 
 

Yhtiö etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia kasvuyrityksistä. 
 
TOIMINNAN RISKIT  
 
Kiinteistöliiketoiminnan riskit 
Interavantin kiinteistöliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä asiakas- ja rahoituskeskeisiä.  
 
Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen epävarmuus ovat heijastuneet 
myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen ja 
pitkittyminen on vaikuttanut epäsuotuisasti yhtiön asiakkaisiin ja sitä kautta se on vaikuttanut lievästi 
myös Interavanti Oyj:n liiketoimintaan. 
 
Edellä mainittu kehitys ja epävarmuus ovat jatkuneet edelleen.  
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Julkisuudessa viime aikoina ekonomistien orastavat positiiviset signaalit EU-alueen taloustilanteen 
virkistymisestä antavat toiveikkuutta kansantalouden ja sitä kautta kiinteistömarkkinoiden  
tulevaisuuden kehitykselle. 
  
Yhtiön ulkomailla sijaitsevat kohteet on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille 
vuokralaisille. Interavantin vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat euromääräisiä. 
 
Konsernilla on 29.8.2013 vaihtuvakorkoista lainaa 13,2 milj. euroa, josta 9,8 milj. euroa on suojattu 
koronvaihtosopimuksella.  
 
Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen hyvänä ja välttää 
kohtuuttomia riskejä. 
 
Lihanjalostusliiketoiminnan riskit   
Lihanjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen voivat vaikuttaa liharaaka-aineen markkinahinnan  
muutokset sekä muutokset suomalaisen liharaaka-aineen tuotantomäärissä ja saatavuudessa.  
Myös muutokset lihan kulutustottumuksissa voivat vaikuttaa lihanjalostustoiminnan kannattavuuteen  
ja liiketoiminnan laajuuteen.  
 
Yrjö Wigren Oy pyrkii suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutukselta 
tarvittaessa tuotannollisin sopeutuksin ja pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa.  
 
Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy aina raaka-aineiden, valmisteiden ja tuotantoprosessin laatuun ja 
turvallisuuteen liittyvät riskit. Yrjö Wigren Oy:llä on käytössään menetelmät tuotantoprosessien 
turvallisuuden varmistamiseksi. Omavalvonnalla varmistetaan tuotannon laatu. 
 
Suomalainen elintarvikealan vähittäiskauppa on hyvin keskittynyttä. Riippuvuus yksittäisistä 
asiakkuuksista voi tällöin muodostua suuremmaksi. Wigren tunnetaan lähes satavuotiaasta 
perinteestään ja korkealaatuisista tuotteistaan, mikä antaa vahvan pohjan yhtiön tulevaisuuden 
kehittämiselle. Yrjö Wigren Oy:n arvostettu tuotemerkki vahvistaa yhtiön asemaa elintarvikkeiden 
tuotantoketjussa.  
 
Tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Helsingissä 29.8.2013 
 
Interavanti Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen,  
puh (09) 477 7220, 040 555 5511, fax (09) 4777 2240, veikko.m.vuorinen@interavanti.fi 
 
 
JAKELU: www.interavanti.fi 
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